
Andrzejki 

W rytmie 
Disco 

 

1.Organizatorzy: 

 Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej 

 Namiestnictwo Starszo harcerskie Hufca 

Ziemi Wadowickiej 

 drużyna sztabowa: 3 DSTH „Awangarda” 

2.Termin i miejsce: 
29.11-30.11.2014r.  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

(Ul. Płk. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka) 

3.Cele biwaku: 

 Integracja drużyn namiestnictwa 

 Dobra zabawa w harcerskim gronie 

4.Tematyka biwaku :  

W rytmie Disko- przeniesiemy się i poczujemy 

klimat lat w których królowało Disco. 

5.Komenda Biwaku: 

Komendant biwaku- phm. Sonia Knapczyk  

Z-ca komendanta - ćw. Daniel Pasierbek 

Oboźna- dh. Katarzyna Wybraniec 

6.Uczestnicy: 
W biwaku udział mogą brać drużyny 

namiestnictwa starszo harcerskiego, Hufca Ziemi 

Wadowickiej. Każdej drużynie towarzyszyć musi 

pełnoletni opiekun. Warunkiem udziału jest 

terminowe zgłoszenie. 

7.Zgloszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres 

wadowice@zhp.pl oraz 

daniel.pasierbek@gmail.com  

do 20 listopada 2014r. (czwartek). W zgłoszeniu 

prosimy podać: nazwę drużyny, ilość osób, imię i 

nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz 

wybraną przez drużynę wróżbę .  

Wpisowe : wynosi 8 zł, a w przypadku zgłoszeń 

po wyznaczonym wyżej terminie 15 zł. 

8.Zadania: 

1. Przygotowanie oryginalnej wróżby (nie 

może się powtórzyć), należy ją wpisać w 

zgłoszeniu w e-mailu zwrotnym 

dostaniecie informację czy wróżba jest 
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wolna czy trzeba ją zmienić 

 

2. Przygotowanie układu tanecznego 

związanego z tematyką biwaku do 

prezentacji na sobotniej dyskotece. Nie 

zapomnijcie o podkładzie muzycznym! :D  

 

3. Każdy uczestnik przygotowuje strój 

związany z klimatem Disco, będzie on 

podlegać ocenie podczas prezentacji 

tańców. 

9.Ekwipunek: 

Niezbędne wyposażenie drużyny: polisa 

ubezpieczeniowa, Lista uczestników wraz z 

numerem PESEL, Zgody rodziców na udział w 

biwaku, apteczka,   

Niezbędne wyposażenie uczestnika: śpiwór, 

karimata, obuwie na zmianę, ciepłe ubranie na 

grę terenową (czapka, szalik, rękawiczki ciepłe 

buty), wyżywienie na czas biwaku, dużo 

pozytywnej energii  

10. Zapewnione: 

Zakwaterowanie w szkole, herbata do posiłków, 

pamiątkowa plakietkę, dyplomy uczestnictwa 

oraz nagrody dla najlepszych drużyn, a także 

atrakcyjny program 

11.Ramowy plan biwaku: 

Sobota; 

15:30-16:30 Przyjazd, kwaterunek 

16:30-17:00 Apel 

17:15-18:00 Kolacja 

18:15-19:15 Wieczór wróżb 

19:45-23:00 Zabawa w stylu Disco/pokaz 

tańców 

23:30  Cisza nocna 

Niedziela: 

7:30  Pobudka,  

8:00-8:30 Śniadanie, toaleta poranna 

8:45  Przygotowanie do wyjścia na mszę 

09:00  Wyjście do kościoła 

09:30  Msza Święta 

10:50  Apel 

11:20-12:20 Wyjazd drużyn, sprzątanie 

12.Uwagi: 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

ewentualnych poprawek w programie 

 Dodatkowych informacji udziela Daniel 

Pasierbek nr 696-795-922 

13. Dojazd 
https://www.google.pl/maps/place/Gimnazjum+Zespo%

C5%82u+Szk%C3%B3%C5%82/@49.7397823,19.5936197,

17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xdd8e86a

1d489616f  

Busy relacji Sucha Beskidzka-Wadowice: 

http://www.mucharz.pl/informacje/rozklad-jazdy.html  

 

CZUWAJ! 
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